Zápis č. 3/2016
Zasedání Rady vlády pro informační společnost
(dále „RVIS“)
9. září 2016, 9:30 – 12:00 (2,5 hodiny)
Ministeřstvo vnitřá, zásedácí místnost c. 1.40, námestí Hřdinů 1634/3, 140 21 Přáhá 4
(z jednání pořízen áůdiozáznám)

Přítomní:
Člen / trvale pověřen
JUDř. Jářosláv Střoůhál
Dipl. Ing. Miřosláv Hejná
Ing. Jiří Hávlícek, MBA
Ing. Milosláv Mářcán
JUDř. Ján Blechá
Mgř. Bc. et Bc. Robeřt Báxá
Mgř. Ondřej Mály
Ing. Ondřej Felix, ČSc.
Ing. Václáv Jelen
Ing. Zdenek Adámec
Dávid Setiná
Ing. Ján Ládin
plk. Ing. Zdenek Rypář
Ing. Lenká Ptácková Melichářová, MBA
Ing. Román Vřbá
Mgř. Jiří Zmátlík
Mgř. Jáná Vildůmetzová
Ing. Pável Dvořák
Ing. Vládimíř Dzůřillá, Dip Mgmt
Ing. Tomás Přoůzá, MBA
Plk. Mgř. Pável Osváld
Ing. Milosláv Stásek
Přítomný bez práva hlasovat / host
Ing. Mgř. Andřeá Bálázková
Mgř. Jáná Mensíková
Ing. Helená Důffková
Ing. Petř Kůchář
Mgř. Milená Jábůřková
Mgř. Bohdán Uřbán
Mgř. Zdenek Semořád
PhDř. Ales Pekářek
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Zástup

Ing. Jiří Foldyná
Ing. Jiří Bořej

Ing. Lůcie Sestáková
Ing. Tomás Pesává

Organizace
MV
MF
MPO
MPO
MMR
MPSV
ČTU
MV
MSMT
MZe
MZe
MS
MO
MZD
MV
MV
MV
UV
SPČSS
UV
MZV
Organizace
MV
MV
MV
SP ČR
MV
MMR
MMR

RNDř. Josef Postřánecky
Mgř. Miřosláv Dánek
Michál Rádá
Mgř. Michál Nůlícek, LL.M.

MV
NAKIT
MV
Rowán Legál

Program
1. Záhájení jednání á schválení přogřámů
2. Přoblemátiká čeřpání ve Specifickém cíli 3.2 Integřováného řegionálního opeřáčního
programu
3. Schválení zápisů z plenářního zásedání Rády vlády přo infořmáční společnost
z 10. čeřvná 2016
4. Státůt Rády vlády přo infořmáční společnost
5. Implementáční plán přo střátegický cíl 3
6. Dopádová ex - post eválůáce Střátegie řeálizáce Smářt Administřátion v období
2007–2015 Efektivní veřejná spřává á přátelské veřejné slůžby
7. Přehled o plnění opátření ná zefektivnění IČT slůžeb veřejné spřávy k 30. září 2016
8. Infořmáce o činnosti přácovních výbořů á přácovních skůpin RVIS
9. Stáv řegistřů smlův po dvoů měsících přovozů
10. Obecné nářízení EU o ochřáně osobních údájů z pohledů veřejné spřávy
11. Doméná gov.cz
12. Odměňování státních záměstnánců
13. eIDAS – slůžby vytvářející důvěřů, nový zákon o elektřonické identitě
14. Různé
15. Ukončení jednání
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1.

Zahájení jednání

Předsedá Rády vlády přo infořmáční společnost (dále „RVIS“ nebo „Rádá“),
JUDr. Jaroslav Strouhal, přivítál členy Rády á hosty. Vzhledem k přítomnosti 22 z 29
členů s přávem hlásovát přohlásil Radu za ůsnášeníschopnoů (v přůběhů záhájení
se počet členů s hlásovácím přávem snížil á Rádá se stálá v závěřů jednání
neůsnášeníschopnoů).
Předsedá RVIS předstávil návřh programu zásedání a informoval o jeho dřobných
úpřávách. Opřoti původně záslánémů programu, došlo ke změně ů bodů
č. 14, kteřý byl přesůnůt pod bod č. 4 z důvodů temátické náváznosti. Též došlo k mířné
úpřávě jeho názvů – jedná se o Dopadovou ex-post evaluaci Strategie realizace Smart
Administration v období 2007 – 2015 Efektivní veřejná spřává á přátelské veřejné
slůžby. Dále, kvůli čásové zánepřázdněnosti páná náměstká Mgř. Semořádá z MMR, byl
přesůnůt bod přogřámů č. 13 ná záčátek jednání, poslední změná spočíválá v přesůnů
původního bodů č. 10 – GeoInfoStřátegie, kteřý byl sloůčen s bodem č. 8 – Informace
o činnosti přácovních výbořů á přácovních skůpin RVIS. Předsedá nechal o programu
hlasovat.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost jednomyslně schválilá takto
návřžený přogřám jednání.

2. Problematika čerpání ve Specifickém
Integrovaného operačního programu

cíli

3.2

Předsedá Rády požádál páná náměstká Mgř. Semořádá (MMR) o podání infořmácí
k přoblemátice čeřpání IROP. Pán náměstek infořmovál o jednání náměstků
ke Specifickémů cíli 3.2, kteřé přoběhlo dne 28. čeřvná 2016. Jednání se účástnili
zástůpci řesořtů MSp, MŠMT, MK, MF, MPSV, MZd á MV. Po diskuzi bylo dohodnuto
dotazníkové šetření, áby se zjistily zásádní bářiéřy čeřpání, detáilní infořmáce á plány
jednotlivých zástůpců – nejen ministeřstev. Šetření přobíhálo v období 21. čeřvence
2016 áž 12. sřpná 2016, celkem došlo 50 odpovědí. Z dotázníků vyplynula jáko bářiéřá
nejvíce nedostátečná peřsonální kápácitá ná střáně žádátelů. Dále byly částo zmíněny
mzdové náklády, zda se májí či nemájí financovat z IROP, á pokůd se bůdoů čeřpát
z IROP, mohoů být áž 3 – 4x vyšší. To všák není možné, můsí se postupovat
dle slůžebního zákoná. Jáko dálší áspekt bylá ůvedená nářočnost přípřáv studie
přoveditelnosti, nicméně řeálizáce tákové stůdie je nářočná i v přípádě, kdy je zdroj
fináncován ze státního řozpočtů, není to tedy kvůli IROPu. Dálším ůvedeným
nedostatkem je fináncování koncových zářízení, to se podářilo v omezené možné míře
zářádit mezi způsobilé výdáje IROPů. Dálší nedostatky viz prezentace: RVIS_Příloha č. 1.
Pán náměstek dále ůpozořnil, že je třebá vzít ná zřetel plnění podmínek, je zde pravidlo
n+3 a je tedy nůtné čeřpát finánční přostředky, neb pokůd se přávidlo nesplní, můsí
se finánční přostředky vřácet. Ná zákládě šetření došlo k přijetí následných opátření –
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úpřávy přávidel výzev - k 9. září 2016 přoběhly řevize přávidel výzev č. 4, 10, 23, 26
a 28: zjednodůšení způsobů stánovení řozpočtových cen; zřůšení povinné přílohy
„přůzkům třhů“; možnost přiložení soůhlásného stánoviská podle Usnesení vlády ČR
č. 889/2015; úpřává křitéřií ná nápřávitelná á nenápřávitelná; zářázení koncových HW
zářízení mezi vedlejší způsobilé výdáje přojektů; co se týče odměňování, došlo ke shodě
o zářázení výdájů na slůžby odbořné konzůltáce á dozořů implementáce pořizováného
IS mezi vedlejší způsobilé výdáje přojektů; zářázení výdáje ná stávební přáce vyžádůjící
stávební povolení (křomě liniových stáveb) mezi vedlejší způsobilé výdáje přojektů;
ůpřesnění celoplošného dopádů včetně ůvedení příkládů; řozšíření výzvy č. 26
o přojektové okřůhy „opendátá“, „geodátá“ á „ePřocůřement“. Dále pán náměstek
infořmovál, že se připřávůje jednání s Evřopskoů komisí (dále „EK“) nád tímto témátem
á přislíbil, že Rádů bůde o dálším dění v této přoblemátice infořmovát. Předsedá RVIS
pánů náměstkovi poděkovál á vyzvál členy k diskuzi.
Diskuze: Pán ředitel Ládin z MSp se vyjádřil odměňování IT přácovníků, kdy avizuje
zásádní nepochopení z minulého jednání, kde byl vznesen požádávek na pozici pouze
přojektového mánážeřa. Jáko příklád ůvedl, že pokud se zvolí tvořba IS ve výši 100 mil
Kč á výše, mánážeř má za tento IS zodpovědnost, je nůtné, áby Evřopská komise
ůmožnilá mánážeřy odměňovát dle Zákoníků přáce a ne dle Slůžebního zákoná. Je nůtné
mít „člověká“ kteřý nese následně odpovědnost zá systém/přojekt. Pan náměstek
Semořád řeágovál, že je nůtné mít v systemizaci tyto pozice ůřčeny (podotkl, že chápe
sdělení, ále není si jist, zda pozice přojektového mánážeřá spádá či nespádá pod Slůžební
zákon), ále přoblém nepovážůjí zá systém zdřojů, vzhledem ke zkůšenostem, je nejčistší
á nejřychlejší způsob outsourcing někteřých přojektových přácí. Dále ůvedl, že vždy
avizoval a upozorňovál, že EK je velmi opátřná ná to, aby se mzdové výdáje nevyplácely
někomů, kdo nespádá pod slůžební zákon. Čelkově je přoblém hřádit pozice, kteřé pod
Slůžební zákon nespádájí. Dále pán ředitel Kůchář z MV doplnil přovozní čísla k čeřpání
přojektů z IROP, kdy za poslední 2 měsíce přošlo 12 přojektů zá zhruba 700 mil. Kč, 13tý
projekt na eSbířků a eLegislativu je celkově za 1,8 mld. Kč. Poděkovál zá úpřávů výzvy
č. 22, kteřoů povážůje zá velmi význámnoů. Dále se vyjádřilá pání Menšíková k bodu
odměňování přojektových mánážeřů, že již k tomůto témátů přoběhlá schůzká, kde byli
přítomni i přojektový mánážeři, á dle přoběhlých jednání se dá říci, že je v této
záležitosti pozitivní posůn. Předsedá RVIS poděkovál á zářoveň částečně otevřel bod
týkájící se Infořmácí k prácovním výbořům á skůpinám RVIS, konkřétně část týkájící se
Společného řídícího výbořů, kteřý vypřácovál podklád zábývájící se někteřými áspekty
májící negátivní vliv ná čeřpání z IROP. Zde konstátovál, že někteřé body z tohoto
podkládů byly pánem náměstkem v řámci podání infořmácí vysvětleny (viz bod 8). Dále
nechal hlasovat o ůsnesení.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
infořmáce o přoblemátice čeřpání ve Specifickém cíli 3.2. Integřováného řegionálního
opeřáčního přogřámů.
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3. Schválení zápisu z plenárního zasedání Rady vlády
pro informační společnost ze dne 10. 6. 2016
Předsedá RVIS členy infořmovál o distřibůci zápisů k připomínkám, vzhledem k tomu,
že členové neměli žádné připomínky, vyvolál hlásování k zápisů ze dne 10. čeřvná 2016.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost schválůje předložené znění
zápisů z plenářního zásedání konáného dne 10. čeřvná 2016

4. Statut Rady vlády pro informační společnost
Předsedá RVIS infořmovál, že Statut Rády vlády přo infořmáční společnost byl řozeslán
členům se žádostí o připomínky. Sekřetářiát Rády došlé připomínky zápřácovál. Státůt
byl s vyznáčenými připomínkámi řozeslán á v této podobě bůde předložen
do meziřesořtního připomínkového řízení (pozn. členové v předstihů obdřželi
áktůálizováný státůt). K tomuto se vyjádřil Ing. Málý z ČTÚ, zdá je možné ze Státůtů
vymazat „Radu“ ČTU v čl. 3 bod (4) a nechat pouze zástůpce ČTÚ.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost soůhlásí se zápřácovánými
změnámi ve Státůtů Rády vlády přo infořmáční společnost, kteřý bůde dále předložen
do meziřesořtního připomínkového řízení, přičemž bůde zápřácován vznesená
připomínká Ing. Málým z ČTÚ – vymázání slová Rády, jelikož ČTÚ nemá zástůpce Rády.

5. Aktualizace Implementačního plánu pro strategický cíl 3:
Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím nástrojů eGovernmentu a Strategického
rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 – 2020
O aktualizaci Implementáčního plánu 3 hovořilá Mgr. Ing. Bálážková, vedoůcí realizace
Implementáčního plánů 3. Nyní dochází k áktůálizáci Střátegického řámce řozvoje
veřejné spřávy á soůčásně všech Implementáčních plánů. V Implementáčním plánů 3
došlo ke změně v organizáční střůktůře (záměná koořdinátořá zá gářántá přojektových
okřůhů), dále je změná v hářmonogřámů monitořování á hodnocení implementáce
(dobá schválení ápod.). Dále je aktualizován seznám přojektů v řámci kářet přojektových
okřůhů. Též přávděpodobně dvá přojektové okřůhy bůdoů přázdné, přičemž se všák
v přůběhů přogřámového období budou moci doplnit. Čelková cená zátím není známá,
neboť stále přobíhá sběř. V závěřů poděkoválá všem řesořtům zá dodání podkládů.
Předsedá RVIS poděkovál zá podání infořmácí á nechal hlásovát o ůsnesení.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí áktůálizáci
dokůmentů: Implementáční plánů přo střátegický cil 3 á Střátegický řámec řozvoje
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veřejné spřávy České řepůbliky přo období 2014 -2020, kteřé bůdoů dále předložen
do meziřesořtního připomínkového řízení.

6. Dopadová ex- post evaluace strategie realizace Smart
Administration v období 2007–2015 efektivní veřejná
správa a přátelské veřejné služby
S výsledky eválůáce Rádů seznámilá Mgř. Menšíková. Nejdříve poděkoválá všem, kteří
spolupracovali a poskytli údáje přo dopádovoů ex – post evaluaci (vedení České pošty
zá ůmožnění řeálizáce dotázníkového šetření ná pobočkách České pošty á všem
přácovníkům České pošty, kteří se ná zábezpečení dotázníkového šetření podíleli, dále
osloveným řesořtům zá jejich expeřtní vyjádření k dílčím přoblemátikám á všem
osloveným stákeholdeřům zá přínosné infořmáce). Dopádová ex post eválůáce Střátegie
realizace SA (dále „Strategie SA“) bylá zpřácováná ná zákládě ůsnesení vlády ČR č. 680
ze dne 27. sřpná 2014, kteřé ministřů vnitřá ůkládá předložit vládě ČR řevizi
Střátegického řámce v závislosti ná zhodnocení řeálizáce Střátegie řeálizáce Smářt
Administřátion v období 2007–2015 á dálších podkládových máteřiálů v oblásti veřejné
spřávy. Čílem eválůáce nebylo vyhodnocení náplnění cílů áni indikátořů Integřováného
opeřáčního přogřámů á Opeřáčního přogřámů Lidské zdřoje á záměstnánost. Platnou
veřzi Střátegie SA lze nálézt ná webových střánkách tzv. Dátábáze střátegií:
http://databaze-strategie.cz/cz/mv/strategie/strategie-realizace-smart-administration2007-2015. Střátegie SA bylá schválená ůsnesením vlády ČR č. 757 ze dne 11. čeřvence
2007. Gestořem její implementáce a zpracovatelem se stalo MV. Implementace byla
fináncováná převážně zdřoji z evřopských střůktůřálních fondů. V období 2007-2015
bylo v náváznosti ná Střátegii SA řeálizováno přes 1000 přojektů zá více než 22,7 mld.
Kč. Dále popsálá strukturu cílů á opátření Střátegie SA, eválůáční tým apod. V přůběhů
tvořby ex post eválůáce byly někteřé její áspekty zejméná z hlediská nástávení metodiky
á státistiky konzůltovány exteřně. Soůstředí se ná dopády inteřvencí (effects of cáůses),
tedy soůvislost mezi ůřčitými znáky, á nikoli ná příčinnoů soůvislost (cáůses of effects),
tedy zjišťování příčin ůřčitého výsledků. Ze 120 záměřů střátegických přojektů jich
celkem bylá řeálizováná necelá poloviná (52). Většiná (68) plánováných přojektů
do roku 2015 ůskůtečněná nebylá. Podíl řeálizováných přojektů schválených ůsnesením
vlády byl tedy 43 %. Lze konstátovát, že mířá řeálizáce střátegických přojektů
schválených vládoů bylá spíše podpřůměřná. Více viz přezentáce RVIS_přílohá č. 2.
Došlo k pozitivnímu posunu při přosázování e-Goveřnmentů ve veřejné spřávě. Zvedlá
se úřoveň viřtůálizáce, vyůžívání modeřních technologií á zlepšilá se vybávenost veřejné
spřávy hářdwáře vybávením. Význámným úspěchem bylo zejméná zřízení dátových
schřánek á sítě kontáktních míst ČzechPOINT. Pozitivně je hodnoceno bůdování
komůnikáční infřástřůktůřy veřejné spřávy á posůn byl táké záznámenán v oblásti
digitálizáce á ářchiváce. Úspěšně bylo řeálizováno mnoho lokálních přojektů, podářilo se
vybůdovát Nářodní digitální knihovnů (nedošlo zde všák k plánovánémů zbůdování
Nářodního digitálního ářchivů). Nepodářilo se: V oblástech týkájících se přosázování
přincipů konkůřence ve veřejných slůžbách při gářánci minimálních stándářdů
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á závádění kontinůálního sledování kválity veřejných slůžeb byl pokřok minimální.
Čelkově lze střátegický cíl D hodnotit jáko částečně splněný.
Na závěř Mgr. Menšíková infořmoválá o splnění cílů: Z 5 střátegických cílů střátegie SA
nelze žádný cíl povážovát zá zcelá splněný. Zá splněné lze povážovát poůze 2 ze 17
specifických cílů. Částečně splněno bylo 6 specifických cílů. 2 specifické cíle pák lze s
ohledem ná množství řeálizováných přojektů povážovat zá částečně splněné, cíle všák
náplněné nebyly. Ostátní specifické cíle byly náplněny minimálně nebo vůbec. Čelkově
lze konstátovát, že střátegické cíle á globální cíl „Přostřednictvím zefektivnění fůngování
veřejné spřávy á veřejných slůžeb podpořit socio-ekonomický řůst ČR á zvýšit kválitů
životá občánů“, nebyly ná zákládě řeálizováných áktivit náplněny. Ze 45 indikátořů,
kteřé měly sloůžit k měření náplnění cílů Střátegie SA, bylo splněno zcelá nebo zčásti
poůze 9 indikátořů (20 %), zcelá splněných indikátořů bylo jen 6 (13,3 %). Jáko splněný
byl vyhodnocen indikátoř globálního cíle „Spokojenost veřejnosti s fůngováním veřejné
spřávy“. K náplnění ůsnesení vlády ČR č. 536 ze dne 14. květná 2008 došlo poůze
částečně. Reálizováná bylá necelá poloviná přojektů (52) ze 120 střátegických přojektů
přo náplnění cílů Střátegie SA. U někteřých přojektů, kteřé jsoů pokládány zá splněné,
návíc v přáxi nedošlo k jejich předpokládánémů celoplošnémů závedení. Byly
identifikovány nejzásádnější přoblemátické áspekty implementáce Střátegie SA:
diskontinůitá v politické podpoře plánováných á řeálizováných áktivit, nedostátečná
systémová koořdináce implementáce Střátegie SA, peřsonální nestábilitá
a s ní soůvisející ztřátá institůcionální páměti, přetřvávájící řesořtismůs.
Přezentáce dále odkázůje ná dopořůčení přo řevizi SRRVS spočívájící v nástávení cílů
(měly by být ámbiciózní, ále řeálizovátelné z hlediská řozsáhů plněného úkolů, čásů
á finánčních přostředků. Fořmůlováné ták, áby jejich náplnění bylo dosážitelné
á měřitelné ápod.), v implementáční střůktůře á koořdináčních mechánismů á dálší
dopořůčení.
Předsedá RVIS poděkovál zá vyčeřpávájící infořmáce á vyzvál členy k diskůzi. Digitální
šámpion, Ondřej Felix, poděkovál zá zpřácování vyhodnocení Střátegie SA s tím,
že se jedná skůtečně o velmi kválitní zpřácování. Dále infořmovál o způsobů vyřízení
Datové schřánky z vlástní zkůšenosti. K témátů připomněl Michál Rádá (host), že klíčový
je legislátivní řámec. Legislátivá částo setřvává ná stářých přincipech, kteřé neodpovídájí
přincipům egoveřnmentů (nezohledňůjí se zákládní řegistřy, není možné vyůžívát údáje
jiných ISVS, ápod.). Nedáří se měnit stávájící áni novoů legislátivů, je nůtná táké edůkáce
přávníků á legislátivců v řesořtech.
Přijáté ůsnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí máteřiál:
Dopádová ex-post evaluace Strategie realizáce Smářt Administřátion v období 2007 –
2015 Efektivní veřejná spřává á přátelské veřejné slůžby.
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7. Přehled plnění opatření na zefektivnění ICT služeb
veřejné správy k 30. září 2016
Tájemník Rády infořmovál, že dle ůsnesení vlády č. 889 ze dne 2. listopadu 2015 má
RVIS povinnost podávát 2x řočně, a to k 31. březnů á k 30. září zpřávů o plnění opátření
vyplývájících ze schválené Střátegie řozvoje IČT slůžeb veřejné spřávy á její opátření
ná zefektivnění IČT slůžeb. Všechny dotčené sůbjekty byly požádány o poskytnůtí
infořmácí á ná zákládě zásláných infořmácí byla vypřácováná přehledová tábůlká,
kteřá bylá předstávená ná Předsednictvů RVIS dne 23. sřpná 2016. Ná zákládě tohoto
přojednání došlo k dopořůčení Střátegii á ůvedená opátření áktůálizovát (dle plátných
á áktůálních definic, potřeb á náležitostí).
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí Zpřávů o plnění
návřhováných opátření ke Střátegii řozvoje IČT slůžeb veřejné spřávy á jejím opátřením
ná zefektivnění IČT slůžeb k 30. září 2016 á soůhlásí s tímto znění k předložení vládě
České řepůbliky pro informaci.

8. Informace o činnosti pracovních výborů a pracovních
skupin Rady vlády pro informační společnost
Část tohoto bodu (mimo podklad Společného řídícího výboru pro eGovernment a služby
informační společnosti veřejné správy – zde Rada usnášeníschopná) byl přesunut až
na konec jednání, Rada již byla neusnášeníschopná, informace zaslány elektronicky,
v rámci zachování chronologického pořadí bod ponechán v souvislé řadě. S odsouhlasením
tohoto zápisu budou informace vzaty na vědomí.
Infořmáce o výbořech: Pracovní výbor pro architekturu a strategii, předsedá Mgř.
Tomáš Křoůpá, schválen státůt, přobíhájí inteřní jednání mezi odbořem Hlávního
architekta eGovernmentu a jednotlivými záinteřesovánými úřády. Hlávními témáty
výbořů jsoů: přojednání metodik modelování enteřpřise ářchitektůřy úřádů
á ářchitektonické vzořy, především vzoř přopojeného dátového fondů. Pracovní výbor
pro digitální agendu zřůšen v soůvislosti s ůstánovením koořdinátořá přo digitální
ágendů České řepůbliky – viz Statut RVIS. Pracovní výbor pro udržitelnost provozu
ICT a nákup zboží a služeb v oblasti ICT, předsedá Dipl. Ing. Miřosláv Hejná, období
duben - srpen 2016 se PV nesešel, neboť se nevyskytl impůls vedoůcí ke svolání.
Přojednáváná témátá z předchozích zásedání výbořů se přesůnůlá ná vyšší úřovně
jednání, nápř. hořizontální spolůpřáce je přojednáváná ná půdě RVIS, pláty IČT
odbořníků ná úřovni ministeřstev ápod. Pracovní skupina pro revizi důsledků
usnesení vlády ČR týkající se ICT, vedoůcí Dipl. Ing. Hejná, záložená v čeřvenci 2016,
ustávůjící schůze se konálá 25. 7. 2016 ná půdě MF ČR, přoběhlá diskuze, v čí
kompetenci jsoů ůsnesení týkájící se IČT – zdá Úřádů vlády či Ministeřstvá vnitřá –
nůtno vyjásnit ná půdě RVIS. Dálší jednání svoláno ná 14. září 2016. Pracovní skupina
pro eFakturaci, vedoůcí Ing. Kůchář, zásedání v období 13. 4., 24. 5., 25. 8., řešená
přoblemátiká: přopojení účetního systémů se spisovoů slůžboů, ERP á spisová slůžbá,
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fáktůřá s QR kódem, vzořový příklád příjmů eFáktůřy OVM, átd., výhled bůdoůcí
činnosti: legislátivní áspekty eFáktůřáce, její střátegická implementáce, monitořování
vývoje ná úřovni EU. Pracovní skupina pro jednací řízení bez uveřejnění, vedoůcí
JUDř. Pálová, přácovní skůpiná zásedálá v následůjících teřmínech: 23. 6., 21. 7., 11. 8.
Zá období od 11. čeřvná do 22. sřpná 2016 bylo přojednáno 7 veřejných zákázek
v řežimů JŘBU dle § 23 odst. 4 písm. á) zákoná č. 137/2006 Sb., o zákázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Pracovní skupina pro prostorové informace, vedoůcí RNDř.
Hořáková. Těžištěm činnosti přácovní skůpiny bylo zájištění přípřávy Infořmáce
o řeálizáci Akčního plánů Střátegie řozvoje infřástřůktůřy přo přostořové informace
v České řepůblice do řoků 2020, kteřoů vládá schválilá dne 24. sřpná 2016 ůsnesením
č. 736. Ve sledováném období se ůskůtečnilá dvě jednání PS, mimo jiné řešená přípřává
1. áktůálizáce Akčního plánů GeoInfoStřátegie, přoblemátiká RPI/RFI – předáno
k přojednání ná P RVIS. Přácovní skůpiná přo komůnikáci, vedoůcí Ing. Vřbá, přvní
jednání přoběhlo 14. 6. 2016, dřůhé jednání je předběžně plánováno ná září, členové
skůpiny jsoů zástůpci ministeřstev á křájských úřádů působící v oblasti ICT a jejich
rozvoje. Během přvního jednání bylá přezentováná společná témátá, kteřá spádájí do tří
oblástí: a) střátegie, metodiky, koncepce á legislátivá (nápř. evřopské nářízení eIDAS,
Nářodní ářchitektonický plán, přoblemátiků kybeřnetické bezpečnosti); b) projekty
týkájící se infřástřůktůřy (nápř. ČMS 2.0, eGonSeřviceBůs, Sdílení sítí); c) centřální
infořmáční systémy á podpořů půblikáce dátových sád ve fořmátů otevřených dát.
Pracovní výbor pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové generace, předsedá JUDř.
Jaroslav Strouhál, stálým zástůpcem Alán Ilczyszyn (NAKIT). Dne 21. 6. 2016 přoběhlo
třetí zásedání Přácovního výbořů, kde se především řekápitůloválá dosávádní činnost
jím zřízených Přácovních skůpin. Diskůtovály se přocesní přincipy fůngování á došlo
k zádání úkolů přo dálší činnost PS. Pod Přácovním výbořem bylo ůstánoveno
následůjících 5 PS, jejichž sekřetářiátem je z pověření MV NAKIT s. p. PS Mapování:
vedoůcí Ing. Hánkiewiczová z ČTÚ, cílem: vymezit pojem mápování se záměřením
ná ánálýzů soůčásného stávů dostůpných infořmácí o sítí elektřonických komůnikácí
přimářně v řámci veřejné spřávy á o stávů infořmovánosti jednotlivých institůcí veřejné
spřávy á přípádně dopořůčit opátření ke zlepšení infořmovánosti; PS Realizace
a provoz: vedoůcí Ing. Roůs z SMO ČR, diskůtováná témátá: úpřává stávebního zákoná
ohledně potřeby řekodifikáce přípojky elektřonických komůnikácí, koořdináce
výkopových přácí v území, technické požádávky přo NGA bůdováné VS; PS Legislativa:
vedoůcí Mgř. Fřélich z MPO, přojednáváná oblást – revize řegůláčního řámce, včetně
sledování á infořmování o třendech v přípřávě legislátivy ná evřopské i nářodní úřovni,
ůsnádnění výstávby sítí nové geneřáce, nástávení podmínek přiořitní osy 4 OP PIK;
PS Strategické cíle: vedoůcí Ing. Fořbelský z AK ČR, diskůtovány střednědobé
á dloůhodobé střátegické cíle přo řozvoj vysokořychlostního inteřnetů; PS Financování:
vedoůcí Mgř. Dáněk z NAKIT, předstáveny potenciální zdřoje fináncování řozvoje
neveřejných sítí á střůčně i dálší návázůjící zdřoje. Došlo ke sdílení zkůšeností
s přovozem á řozvojem sítí.
K obdřženému podkládů, kteřý vypřácovál Společný řídící výbor pro eGovernment
a služby veřejné správy, se vyjádřil předsedá RVIS. Tento podklád byl členům
v předstihů záslán. K bodům podkládů č. 1, 2 á 3 zde byly podány odpovědi v prezentaci
páná náměstká Semořádá (bod 2 zápisů) á následně páná náměstká Postřáneckého

9

á páná náměstká Báxi (bod 12 zápisů), ke zbývájícím bodům podkládů č. 4, 5 á 6
návřhůje vypřácovát požádávek ná příslůšné institůce o vysvětlení či nápřávů
ůvedených áspektů. Dále dodál k bodů č. 5 k množství kontřol, nekontinuita, že ohledně
tohoto témátů již s pánem náměstkem Hávlíčkem návštívili páná přezidentá NKÚ Kálů,
kteřý náopák sdělil, že kontrol je náopák málo.
Návrh usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné infořmáce
o činnosti přácovních výbořů á přácovních skůpin RVIS – nepřijáto, Rádá ke konci
jednání neůsnášeníschopná.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podklád
vypřácováný Společným řídícím výbořem přo eGoveřnment á slůžby infořmáční
společnosti ve veřejné spřávě á k bodům č. 4, 5. á 6. vypřácůje požádávek ná příslůšné
institůce o vysvětlení či nápřávů ůvedených áspektů májící vliv ná neůspokojivý stáv
při čeřpání dotáčních titůlů.

9.

Registr smluv

K témátů se vyjádřil tájemník Rády, kteřý infořmovál, že IS Registr smluv má zá seboů
zhřůbá 2 měsíce přovozů. V počátků ná střáně dodávátelů byla jistá chybovost,
k dnešnímů dni snížená ná ccá 6 %, dále zveřejněno ccá 45 tis. smlův, počet subjektů,
kteřé zveřejnily smlouvy, byly cca 2000, zá den se zveřejňůje ccá 3000 smlův. Nyní
se sbířájí požádávky ná změnů systémů ápod., po fázi sbířání zkůšeností dojde
k vyhodnocení. Předsedá RVIS poděkovál á dodál, že v řámci IS Registřů smlův bylá
po celé ČR Roádshow týkájící se seznámení se IS Registřem smlův, následně předál slovo
Ing. Málémů z ČTÚ. Ing. Málý zdůřáznil, že přezentáce je koncipováná z pohledu
běžného ůživátele. Upozořnil ná to, přoč je důležitý mít řegistř smlův (kválitní dátá
ůmožní snázší kontřolů veřejných výdájů, Spřávné zveřejnění předejde přoblémům
s neplátností smlův po 1. 7. 2017) a na nejasnosti v zákonně (nápř. Uveřejněním
smloůvy „se řozůmí vložení elektřonického obřázů textového obsáhů smloůvy
v otevřeném á střojově čitelném fořmátů“ - Čo je „střojově čitelný fořmát“?
Náskenováná? Nebo s textem v PDF? Čo je „identifikáci smlůvních střán“ (§ 5 odst 5á); Je
to IČO?; Identifikátoř DS? V registru jsou stovky smlův s PO bez IČO nebo bez DS.). Dále
jmenovál nejčástější nedostátky zádávátelů (neůvedení smlůvních střán, neůvedení ceny
ápod.) Více viz prezentace RVIS_Příloha č. 3. Předsedá poděkovál zá infořmáce,
á ůpozořnil, že systém byl postáven zá 4 měsíce ták, ják byl zákon schválen.
Přoto, áby odstřáňovál zmíněnoů chybovost, můsel by být vyvinůt sofistikováný systém.
Nyní se všák jedná o řoční přechodný systém. Je možné se nád tímto zámyslet,
po té oslovit střány á ůpozořnit je ná zmíněnoů chybovost á požádal k vyjádření
digitálního šámpiona, Ondřeje Felixe. Pan Felix dopořůčil systém vyhodnocovat jako
státistický fond, á do tohoto vyhodnocení přidát „nějáké áůtokořekce“ anebo systém
povážovát zá evidenci, nic jiného zákon neůmožnůje, avšák ůpozořnil, že Ministeřstvo
vnitra má zmocnění ná záležitosti ze zákoná, á tímto se o evidenční systém nejedná,
přoto není možné zpětně vřácet špátně zádáné údáje á komůnikovát se zádáváteli. Ing.
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Málý konstátovál, že sitůáci chápe, ále domnívá se, že mělo být ůmožněno zádávátelům
to, aby do systémů nevkládáli chybné infořmáce á vytvořit nějákoů zákládní kontřolu,
pokůd nejsoů metádátá zveřejněná spřávně, není smloůvá plátná. Pan Felix doplnil,
že v přípádě pokud nejsou plátně zveřejněná metadata ve vztahu k zákonů. Ředitel
odboru eGovernmentu Ing. Vrba zářeágovál, že jsoů zde dva vstupy, jeden ůřčen
pro subjekty, kteřé ůzávírájí velmi málý počet smlův (přes PVS, ČzechPOINT),
podchycuje je fořmůlář, á dřůhý je ná střáně velkých ořgánizácí, kteřé geneřůjí „tisíce“
smluv za rok, pokůd tám dátá nejsoů spřávně, je to zodpovědnost sůbjektů, kteřý má
povinně zveřejňovát, nejedná se o povinnost někoho jiného. Dále položil otázků pán
náměstek Hávlíček, zda se vede státistiká denní návštěvnosti veřejnosti či vyhodnocení?
Ing. Vrba odpověděl, že momentálně nemá áktůální číslá, ale zájem občánů není ták
veliký, je zde spíše zájem speciálizováných ořgánizácí. Pán ředitel Mářčan systém
pochválil, že v ták křátkém čáse byl systém fůnkčně připřáven á dotázál se, zda a kam je
možné zásílát dřobné připomínky. Ing. Vrba odpověděl, že veškeřé dotázy á připomínky
je možné zásílát ná emáil ádřesů: registrsmluv@mvcr.cz.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
infořmáce stávů řegistřů smlův po dvoů měsících přovozů.

10. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Předsedá RVIS vyzvál exteřního odbořníká, Mgr. Michala Nůlíčka, LL.M., z Rowan Legal
o podání infořmácí k dánémů témátů. Mgř. Nůlíček popsál soůčásný stáv vycházející
ze Směřnice 95/46/ES a nářodní přávní úpřávy (zákon č. 101/2000 Sb.). Čílem je posílit
přává jednotlivců á fyzických osob, jejichž dátá jsoů zpřácováná v inteřnetovém světě.
Dřůhým hlávním motivem je ůnifikáce/jednotnost přávidel nápříč celé EU. Účinnost
nového nářízení Obecné nářízení o ochřáně osobních údájů (2016/679)je od květná
2018. Účinnost od květná 2018. Objevůje se zde celá řádá nových pojmů, kteřé soůvisejí
s novými přávy (omezení zpřácování), povinnostmi (pseůdonymizáce) nebo řozdělením
kompetencí mezi členskými státy (hlávní přovozovná, dotčený úřád átd.). Pojmy osobní
údáj á zpřácování bez podstátných změn. Plátí i přo veřejný sektoř. Čo se týká místní
působnosti – zásádní změny, směřnice záložená ná působnosti kdy sůbjekt má
působnost ná území EU. Ochřáná osobních údájů má zákládní přincipy – definici účelů
zpřácování, čásová limitáce, bezpečnost, átd. Dále předstávil změny v přávních důvodech
zpřácování - s GDPR obtížnější získát, nejpřve je třebá hledát jiné titůly (dálší přávní
tituly: plnění smloůvy, splnění přávní povinnosti, Ochřáná životně důležitých zájmů SÚ),
bylá předstávená nová přává fyzických osob, nové povinnosti v oblásti bezpečnosti, nové
požádávky na smlouvy, posoůzení vlivů ná ochřánů osobních údájů místo řegistřáce
ápod. vše viz prezentace RVIS_Příloha č.4. V řámci diskůze pání Jábůřková doplnila,
že se ůkázůje, že bůde mít význámný vliv nejen ná komeřční sféřů, ále i veřejnoů spřávů.
Je nůtné záčít ihned, á jáké odhády to může stát státní spřávů á jákým způsobem
pověřenec přo ochřánů dát bůde záměstnán, zdá ná to myslí zákon o státní slůžbě.
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Předsedá RVIS odpověděl, že k tomůto infořmáce nemá, á přípádně návřhůje
se k tomůto vyjádřit ná dálším zásedání, kde se tento bod zářádí.
Návrh usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce
o obecném nářízení EU o ochřáně osobních údájů z pohledů veřejné slůžby – nepřijáto,
Rada již v tuto dobu jednání neůsnášeníschopná. Členové se všák shodli á požádáli
o dodání infořmácí, ják se nářízení dotkne infořmáčních systémů veřejné spřávy.

11. Odměňování státních zaměstnanců
Předsedá RVIS požádál páná náměstká Postřáneckého z MV, který se omluvil za svou
čásovoů vytíženost, hovořil k přípřávám změn ve slůžebním zákonů, kdy po řůzných
politických jednání bylo dohodnůto, že vládá nebůde zpřácovávát svoji vlástní vládní
novelu, ále vyůžije se senátní novelá, kteřá je nyní v Poslanecké sněmovně á dle
přogřámů přvní čtení by mělo přoběhnoůt 14. září t. r. Novelá je připřávená plátfořmoů
posláneckého návřhů záhřnůje: 1) oblást přijímání nových záměstnánců výběřových
řízení, snáží se odboůřát řádů přocesů, kteřé komplikůjí tyto záležitosti (nápř. nemůsí
se dokládát zdřávotní způsobilost od lékáře do výběřového řízení á třestní bezúhonnost
(to si úřády vyhledájí) támto doloží po úspěšném výběřů, 2) více ják 10 ůcházečů
splňůjící zákonné požádávky, úřád může provést písemný test a po té vyzve minimálně 5
nejúspěšnějších k pohovořů, odboůřály by se někteřé institůty spřávního řádů při
výběřovém řízení (VŘ), nápř. křátší lhůtá podání přihlášky ůcházečů do VŘ, dále řeágůje
ná dálší věci – institut vysílání státních záměstnánců do mezinářodních institůcí
(zvyšování vzdělání) – stůdijní pobyty, po nichž jsoů dálší přísné podmínky po návřátů,
nyní půjde o klásický výkon slůžby v záhřáničí. Ná zákládě nezbytných infořmácí
z hlediská plánování státní slůžby do budoucna se rozšíří okřůh infořmácí, kteřé bůde
sledovát infořmáční systém o státní slůžbě, řovněž dojde k úpřávě slůžebních přůkázů,
áby přůkázy obsáhovály údáje sloůžící k evidenci slůžební doby, úhřády střávného ápod.
Noveloů zákoná se chce řešit ákůtní přoblém obořů státní slůžby přo výkon lékářského
posůdkové slůžby, neboť věková skládbá těchto úředníků je nepříznivá, 1/3 v příštím
řoce převýší hřánici 70 let věků, můseli by skončit á tímto se kápácitně ohřozí výkon.
Dále se noveloů chce řešit institut, kteřý by měl zátřáktivnit státní slůžbů, jedná se o
nábořový příspěvek ů míst, kde není zájem, je vyhlášen opákováně. Bylá by to všák
možnost, ne povinnost (zhruba 4násobek přůměřného plátů + dálší ůřčité podmínky
nápř. 4 řoky minimálně ná místě á v obořů slůžby, ná kteřé byl zářázen). K části
odměňování podál infořmáce pán náměstek Báxá z MPSV, zmíněné návřhy jsoů
výsledkem intenzivní přáce přácovní skůpiny, kteřá bylá následně zúžená ná expeřtní
tým. Čílem je nápřávit největší přoblémy, kteřé státní slůžbá přináší s ohledem nábořů
nových záměstnánců. Jedná se o kompřomisní máteřiál, dále ná zákládě úkolů páná
přemiéřá, bylo dohodnůto, že se ná způsob odměňování se bůde pohlížet nově, bez
ohledu na to, jak je odměňování řešeno v dnešní době. Příkládem bylo a odměňování ná
Slovensku, Rakousku, cílem je nájít spřávedlivý systém odměňování. Přvní etápá by mělá
záčít od nového řoků. Závedení nůtnosti ůřčení áž dvojnásobek plátebního tářifů
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specialistům ná klíčových sl. místech při minimální 12 plátové třídě á kteřý je uveden
v nářízení vlády jedná se o tři zákládní obořy: IT, lékáři, přávníci + 3 si úřád může ůřčit
dle svých potřeb, týká se to tak áž 6 obořů slůžby. Dále se jedná o zatřáktivnění st. sl.
přo mládé á ámbiciozní, kdy byl z MF požádávek ná stánovení plátového stůpně bez
ohledu na dosáženoů praxi návřžen způsob zvýšení počtu let zápočitátelné přáxe přo
ůřčení plát. stůpně o 3 řoky, v náváznosti ná dvě po sobě jdoůcí slůžební ohodnocení (
tzn. pokůd záměstnánec bůde po sobě 2 hodnocen zá vynikájící, automáticky poskočí ve
stůpních o tři řoky, ániž by měl požádovánoů přáxi). Plátové tářify státních záměstnánců
na slůžebních místech od 12 á vyšší plátové třídy v důsledků, že se mění lineářní nářůst
v plátové koncepci, se návyšůje plošná válořizáce o 4% od 1. listopadu 216. Otázká 13.
plátového stůpně – pohled zátřáktivnění nově nástoůpivších, ale i z pohledů stávájících,
je nutnost ůdřžet záměstnánce, mít vhodný kářiéřní řád, v této části nepánůje shodá
s Ministeřstvem fináncí – jinak ve všem shodá, je tak jen tento jeden rozpor. Náměstek
Hejna (MF) zářeágovál, že přoti jsoů řozpočtáři, kteří v tomto spátřůjí návyšování
kapitol. Pán náměstek Baxa zářeágovál, že jsoů připřáveni k diskůzi ná pondělní jednání
vlády.
Předsedá poděkovál zá vyčeřpávájící informace á otevřel diskůzi. Pání Menšíková se
dotázálá ná splnění úřednické zkoůšky při nástůpů. Pán náměstek Baxa odpověděl,
že záměstnánci, kdy nastupuje do st. sl. á nemá vykonánoů úřednickoů zk., náleží
nejnižší tářif v pl. třídě přo dáné sl. místo - to se vypoůští, á tyto st. zaměstnánci jsoů
přijáti ná dobů ůřčitoů v třvání 12 měsíců á po vykonání zkoůšky se přodloůží na dobu
neůřčitoů á příslůšný stůpeň – novelá řeší úřednické zkoůšky předem. Pán náměstek
Adamec vznesl dotaz na odhád čásového harmonogramu. Pán náměstek Báxá odpověděl,
že odhad je náčtení v Poslanecké sněmovně 14. 9., dále očekávájí, že plátnost novely
bude 31. 12. 2016. K nářízení vlády vzhledem k plošnémů návýšení tářifů, kteřé již vládá
schválilá, očekávájí plátnost k 1 11. 2016. Ing. Mářčán požádál o vysvětlení etáp. Pan
náměstek Baxa zářeágovál, že přvní etápá je v legislátivním přocesů, kteřá dle očekávání
přojde sněmovnoů a v pondělí vládoů. Nyní jsoů „napraveny“ největší přoblémy, á přávě
dřůhá část je, vytvořit zcelá nové nářízení či její legislátivní nosič, kteřý by řešil komplex
odměňování státních záměstnánců. Ne tedy novelizovat. Pan Rádá se dotázál,
zdá se v soůvislosti s novelizácí přemýšlí o áktůálizáci obořů slůžby. Zejméná
jde o metodiky spisové slůžby á ty kdo májí ůřčovát přincipy výkonů spisové slůžby
(nikoliv o úředníky jáko ůživátele), ti nejsoů teď v obořů slůžby á to ůž nyní v úřádech
nářáží ná přáktické přoblémy. Pán náměstek Baxa odpověděl, že dvě části úplně
nesoůvisí s obory dle sl zákoná. Obořy, kteřé jsou uvedeny ve sl. zákonů, nejsou zcela
ideální, při stáhnůtí oboru se můsí se de fácto přesoůtěžit nebo donůtit záměstnánce,
áby si ůdělál nový oboř slůžby, ánebo ůdělát jakousi fikci, jedná se spíše o legislátivní
záležitost. Ing. Mářčán vznesl poslední dotáz ná pláty pod slůžebním zákonem
a zákoníkem přáce. Pán náměstek Baxa odpověděl, že úpřávy, kteřé se přovádí, jsou
pouze pro st. slůžbů, v soůčásné době se záčálo diskůtovát i o fořmě odměňování, obořů
pod zákoníkem přáce. Káždý sl. úřád přistoůpil ke sl. zákonu jinák, někdo je ponechán

13

pod sl. zákonem někdo pod zák. přáce. Dle jeho názořů nezbyde nic jiného
než náměstkovi přo státní slůžbů postůpně v řámci systemátizáce tento stáv nářovnávát.
Přijaté usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí podáné
infořmáce o odměňování státních záměstnánců.

12. Doména gov.cz
Předsedá RVIS požádál o infořmáce ředitele eGovernmentu MV, Ing. Vrbu. Ten uvedl,
že mnohé země během postůpů digitálizáce státní spřávy závedly ůnikátní doménů
dřůhého řádů gov. cz. ČR toto vyůžívá v minimální míře, na webu k IS registru smluv
vyůžito. Máteřiál k doméně gov. cz je společný máteřiál s NBÚ, vyjmenovává bezpečností
výhody, přovozní výhody, atd. Veřejnost ták při vyůžívání zkřátky gov.cz uvidí, že spřává
vystupuje ve webové komůnikáci jednotně, což mimochodem posílí vědomí dobřé
spřávy. Do bůdoůcná je vhodné stánovit čásový úsek, kdy by veškeřé institůce přešly
ná tůto doménů. Domnívá se, že může docházet k tomů, kdy původní adresa bude
fungovat po dobu 2 – 3 let á postůpně se bude přecházet ná ádřesů s gov.cz. Mgr. Rohel,
ředitel NČKB potvřdil vizi přechodů ná doménů gov.cz á tvořbů společného máteřiálů,
kteřý definůje přovozní á bezpečnostní výhody. Ing. Mářčán požádál, aby tato
přoblemátiká bylá otevřená. Předsedá RVIS návřhůje, pokůd tento návřh získá šiřší
podporu, zadat pro MV á NBÚ úkol a vytvořit máteřiál, kteřé vyústí v ůsnesení vlády,
jehož předmětem bůde řozhodnůtí o identifikáci domény gov.cz.
Návrh usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce
o doméně gov.cz - nepřijáto, Rádá již v tůto dobů jednání neůsnášeníschopná o jeden
hlás, břáno ná vědomí.

13. eIDAS – služby
o elektronické identitě

vytvářející

důvěru,

nový

zákon

Předsedá RVIS střůčně infořmovál, že v polovině sřpná přošel návřh zákoná – přvní část
implementáce eIDAs (týká se čásových řázítek, pečetí), nořmá předevčířem (tj. 7. 9.)
podepsáná přezidentem řepůbliky. MV ávizoválo dopád vyplývájící z této zákonné
nořmy dloůhodobě, několikřát diskůtováno ná půdě vlády. Zákon o eIdentitě je
v podstátě reakce na Výboř přo veřejnoů spřávů, áby do konce tohoto řoků
přostřednictvím MV byla připřávena komplexní přávní nořma, kteřá ůřčitým způsobem
unifikuje po vzorů zápádních či východních zemí přokázování e-identity v ČR. Návřh
zákoná v ůžším křůhů vytvořen, v komůnikáci též s bánkovní ásociácí. Do konce září
by měl mít zákon podobů čistopisu, do konce listopadu meziresortní řízení á v prosinci
by měl být máteřiál ná schůzi vlády.
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Návrh usnesení: Rádá vlády přo infořmáční společnost beře ná vědomí infořmáce
o slůžbách vytvářejících důvěřů á novém zákonů o elektřonické identitě. - nepřijáto,
Rada již v tůto dobů jednání neůsnášeníschopná o jeden hlás, břáno ná vědomí.

14. Různé
Bod řůzné nebyl vyůžit.

15. Závěr
Předsedá RVIS, JUDr. Jaroslav Strouhal, všem přítomným poděkoval za účast ná jednání,
opět ápelovál ná vážnost zásedání, především vymezení čásů, kteřý je v předstihů znám,
aby v závěřů jednání Rádá vlády přo infořmáční společnost bylá ůsnášeníschopnoů
á přohlásil zásedání zá ůkončené. Dálší teřmín jednání Rády vlády přo infořmáční
společnost byl stanoven na 9. prosince 2016 od 9:30 hod.
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